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Invitation til seminar om bæredygtigt byggeri i
Aalborg Kommune

NBE og Aalborg Kommune indbyder til et seminar om bæredygtigt
byggeri og de krav Aalborg Kommune fremadrettet forventer at
stille til de offentlige byggerier. På programmet er blandt andet
Aalborg Kommunes nye Bæredygtighedsmanual og Green Building
Council fortæller om DGNB. Derudover fortæller Aalborg Kommune
kort om nogle af de bæredygtige byggerier, der er i støbeskeen i
2016. Vi håber på, at se så mange af jer som muligt, så vi kan få
en god snak om bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune.
 
Tid: d. 27. januar kl. 13.00
Sted: Lund & Staun, Jellingvej 10, 9230 Svenstrup
Tilmeld dig her

Besøg af Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen
 
I starten af november var Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen fra
Det Radikale Venstre på besøg hos Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling Norddanmark. Her var de bl.a. på besøg hos
Vraa Dampvaskeri, som viste, hvordan de tænker bæredygtighed
ind i produktionen og ITW Polymers, som fortalte om deres arbejde
med ”Offshore Wind”. Hos begge virksomheder mødte de desuden
kandidater fra Det Grønne Rejsehold, som er ved at lave
spændende bæredygtige projekter hos de to virksomheder. 

Dagen bød også på et møde med NBEs formandskab inden de to
politikere skulle videre til et møde med Det Radikale Venstre.

Kom med på en fælles stand til Karrieremesse
2016
 
Den 8. marts 2016 er der endnu engang karrieremesse i
Gigantium i Aalborg. Som medlem af NBE har din virksomhed
mulighed for at komme til at stå på en stand sammen med NBE og
Det Grønne Rejsehold.
 
Der står to virksomheder pr. stand, og prisen for en hel stand er
normalt 18.000, men din virksomhed kan få en plads i standen for
5.000 kr. Såfremt du er interesseret i denne mulighed, bedes du
kontakte Heidi Lyhne Jensen på heidi.lyhne@aalborg.dk. Der er
plads til tre virksomheder, og pladserne fordeles efter først til

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/37/
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk


mølle princippet. Alle NBE virksomheder har imidlertid mulighed for
gratis at få deres folder eller brochure udstillet på NBEs stand til
karrieremessen.

International hæder til Vraa Dampvaskeri
 
En af EU's mest ambitiøse miljøforordninger, EMAS, fylder 20 år i
år. Vraa Dampvaskeri har været tilsluttet i hele 17 år og er dermed
én af de få virksomheder i Europa, der har haft certifikatet næsten
siden opstart. 

Ved en ceremoni afholdt i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt
modtog CSR Manager, Stina Rasmussen, sammen med andre
nationale pionerer en anerkendelse for virksomhedens
"enestående engagement, præstation, troværdighed og
gennemsigtighed indenfor miljøledelse". EMAS bygger bl.a. på ISO
14001 standarden, men herudover er der et krav om at
offentliggøre miljømål og resultater i en redegørelse, der skal være
tilgængelig for alle. Det bevirker, at Vraa Dampvaskeri altid
arbejder meget målrettet med ambitiøse mål indenfor
bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Copyright European Commission

Netværksmøde om Bæredygtige indkøb
 
Der var NBE netværksmøde om grønne indkøb onsdag d. 4.
november hos Skallerup Seaside Resort. Dagen bød blandt andet
på et oplæg af Henrik Nielsen om Skallerup Seaside Resorts lokale
indkøb samt en rundtur hos virksomheden. Derefter fortale Helene
Byskov Christiansen fra Rambøll om deres arbejde med grønne
indkøb, som bragte dem prisen som Årets Grønne Indkøber 2014.
Steffen Lervad Thomsen fra Center for Grøn Omstilling i Aalborg
Kommune fortalte om totaløkonomi og offentlige indkøb.
 
Dagen blev rundet af med en spændende debat, hvor det blandt
andet blev diskuteret, hvordan man som virksomhed kommer i
gang med grønne indkøb, og hvordan man kan bruge
miljømærkninger aktivt i forbindelse med grønne indkøb. 

Aage Vestergaard Larsen modtager initiativpris
 
Aage Vestergaard Larsen A/S har modtaget Dansk Industri
Aalborgs Initiativpris for deres arbejde med at øge
genanvendelsesgraden af plast i Danmark. Hos Aage Vestergaard
Larsen A/S har man investeret i et stort vaske- og
sorteringsanlæg, der gør det muligt at rengøre beskidt plastik, så
det kan genanvendes. Dette betyder, at langt mere affald kan
genanvendes, hvilket ifølge DI Aalborgs formand Peter Rindebæk
er til gavn for både virksomheden, miljøet og beskæftigelsen.

DI Aalborgs Initiativpris gives til en mindre eller mellemstor



virksomhed med maksimalt 100 ansatte, der har vist et særligt
initiativ indenfor f.eks. afsætning, teknologi eller uddannelse og
som dermed har skabt grundlag for vækst.

Læs mere her

Ny udbudslov om miljømærkning
 
Folketinget har netop vedtaget den nye udbudslov, som gør det
lettere for det offentlige at stille klare miljøkrav til alle indkøb lige
fra bleer og rengøringsmidler til møbler og byggeri. Det vil gøre det
nemmere for leverandørerne at gennemskue, hvad de skal leve op
til, og samtidig sikre mere fair konkurrence, siger Martin
Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark og understreger,
at det har været et stærkt ønske fra både indkøbere og
virksomheder, at det offentlige kan stille krav om Svanemærket
eller EU-Blomsten. Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016.
 
 
Læs mere her

Nyt værktøj mod problematisk kemi udviklet i
samarbejde med Gabriel
 
En ny vejledning til leverandørstyring for tekstilbranchen er netop
blevet offentliggjort. Vejledningen har fokus på kemikalier i
tekstilproduktion og retter sig primært mod mindre
tekstilvirksomheder. Den indeholder overskuelige informationer og
en quick guide, der gør det let for virksomhederne at få et overblik
over kemikaliereglerne for tekstiler. Vejledningen, der har navnet
”Guide to supply chain management -Guidelines and requirements
for management of chemicals in textiles”, er udarbejdet på
engelsk og kan derfor bruges direkte i kontakten med
udenlandske leverandører. Det er Miljøstyrelsens Partnerskab for
Kemi i Tekstiler, som bl.a. består af repræsentanter fra den
danske tekstilbranche, herunder også fra NBE virksomheden
Gabriel, der står bag guiden.

Find guiden her

Det nye InnoBooster - Kapital til innovation i
vækstvirksomheder
 
Kom til eftermiddagsmøde om det nye InnoBooster og hør,
hvordan din virksomhed kan opnå kapital fra InnovationsFonden til
en stærk forretningside.
 
Tid: 7. december kl. 13.00 - 16.00
Sted: Aalborg Kongres- og Kulturcenter, Europaplads 4, 9000
Aalborg
Læs mere og tilmeld dig her

Nye medlemmer i NBE
 
Så er der endnu engang nye medlemmer i netværket. Denne gang
byder vi velkommen til ATP Ejendomme A/S, der ejer Aalborg
Storcenter og til S.D. Kjærsgaard A/S, der en af landets ældste

http://www.plast.dk/aktuelt/nyhed/Aage-Vestergaard-Larsen-AS-modtager-haederspris-for-genanvendelse-af-plast
http://ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2015/november/nemmere-for-det-offentlige-at-koebe-groent
http://www.dmogt.dk/vejledning-leverandoerer
https://businessaalborg.nemtilmeld.dk/31/


maskinhandlere. 

Nyheder fra CSR.dk

Netværk har fordoblet andel af miljømærkede
indkøb på to år
13 store private virksomheder har en klar kurs mod et mere
bæredygtigt samfund. En ny afrapportering fra virksomhederne i
Netværk for Miljømærket indkøb viser nemlig, at netværket på kun
to år har fordoblet andelen af miljømærkede produkter og
serviceydelser til driften. På nogle områder har de endda været
med til at sikre en enorm stigning i udbuddet af produkter og
tjenesteydelser, der er mærket med Svanemærket eller EU-
Blomsten.

Læs mere her

IKEA i Danmark går fra udgift til indtægt på
affald
IKEA Danmark har på fem år fået vendt affald til noget, de tjener
penge på.

Læs mere her

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
lene.buhl@aalborg.dk

www.nben.dk
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